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  في ظل األزمات الجدیدةاالتحاد األوروبي تحدیات 
  رتیبة تیفوتي .أ

  یة العلیا للعلوم السیاسیةالمدرسة الوطن-طالبة دكتوراه 
Tippa.ti@gmail.com 

یعد االتحاد األوروبي أبرز التكتالت اإلقلیمیة التي مرت :  ملخص
. بمسیرة حافلة من التعاون وأصبح النموذج المثالي للتكامل االقتصادي

أزمة  بالخصوص. رغم ذلك یشهد الیوم العدید من التحدیات واألزمات
ما تتسبب به المالیة العالمیة، أزمة الالجئین و  الدیون الیونانیة، األزمة

وعلى غرار تضارب المصالح . من آثار اقتصادیة على الدول المضیفة
االقتصادیة للدول األعضاء مع سیاسة االتحاد واالنسحاب البریطاني، 
تأزم الوضع األوروبي وأصبح من الضروري إیجاد حلول سریعة و جذریة 

  . للتحدیات الجدیدة
Résumé : L'Union européenne se considère comme 
l’organisation communautaire la plus marquante, qui a connu 
plus de coopération entre ses différents pays communautaires. 
Elle est devenue l’exemple par excellence pour une intégration 
économique plus réussie. Pourtant elle souffre aujourd'hui de 
nombreux défis et de multitudes de cris ; à titre d exemple la 
crise de dette qu’a connu la Grèce, la crise financière 
internationale, la crise  des réfugies. Malgré les intérêts 
économiques contradictoires des États membres et le retrait 
britannique de l'Union, l'aggravation de la situation européenne 
est devenu nécessaire de trouver des solutions rapides et 
radicales à ces nouveaux défis. 
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 مقدمة

فمنذ نشأت . یعد االتحاد األوروبي أبرز نموذج للتكامل اإلقلیمي
ة األوروبیة، مرورا باإلتحاد الجمركي والسوق الجماعة االقتصادی

یمثل االتحاد  .السیاسات الوطنیة المشتركة فاالتحاد النقدي وتوحید
هذه االندماجات غیر أن  .األوروبي مثاال عملیا لمراحل التكامل اإلقلیمي

تحدیات وعراقیل استطاع االتحاد أن المتسلسلة واجهت والزالت تواجه 
حرص الدول بفضل إرادة و عبر مؤسساته و  نسبیا أغلبها یتجاوز

لكن االتحاد النقدي الذي . األعضاء على إنجاح عملیة توحید أوروبا
الواقع  أعلى منا و ، كان طموح1992جاءت به معاهدة مایسترخت سنة 

ربط دول مختلفة فضال عن  ألغلب الدول األعضاء المالي والنقدي
أسفر عن العدید من الذي األمر . المستویات االقتصادیة بعملة واحدة

المالیة للدول األعضاء، أین اختلفت مستویات التأثر من دولة  المشاكل
عانت من أزمة لم التي ألخرى لكنها تجلت بشكل كبیر في الیونان و 

  . تستطع الخروج منها

السلع واألفراد حریة انتقال أمام فتح الحدود إن ، فآخرومن جانب 
عضاء أثر سلبا على التوازنات االقتصادیة األ دولالبین ورؤوس األموال 

المحلیة للدول، خصوصا الدول ضعیفة االنتاجیة من جهة، فضال عن 
والتي تشكل عبئا . تعزیزه ألزمة الالجئین في أوروبا في اآلونة األخیرة

  .اقتصادیا على االقتصاد األوروبي من جهة أخرى

ما بعد فكل ما سبق یجعلنا نتطلع لمصیر االتحاد األوروبي، 
وغیر بعید عن توحید القارة األوروبیة، هل  إقلیمي من اندماجوصل إلیه 

ستتمكن مؤسسات االتحاد من تدارك األزمات واستغاللها لزیادة تشجیع 
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أم أن االنفصال سیكون الحل للدول األوروبیة لتفادي . التكاثف والتعاون
  .المزید من األزمات

  :إشكالیة البحث

روبي بوجود مؤسسات تدعم التكامل واالندماج یتمیز االتحاد األو 
یجاد  المبرمة المعاهداتالصارم لمضمون تطبیق الوتعمل جاهدة على  وإ

تتمثل في المجلس . الحلول لكل ما یعیق فكرة االندماج والتعاون
والبرلمان األوروبي وفي السنوات   ،األوروبي، المفوضیة األوروبیة
إضافة إلى صنادیق التعاون الموجهة  .األخیرة البنك المركزي األوروبي

وتعمل هذه المؤسسات على خلق . لمساعدة بعض الدول األعضاء
المواطنة األوروبیة وتوحید جمیع السیاسات لیس فقط االقتصادیة والمالیة 
نما كل السیاسات، حتى تلك المتعلقة بالصحة والخدمات العمومیة  وإ

  .ندماج الكلي لدول االتحادوذلك إلزالة كل االختالفات واال. والعدالة

غیر أن المشاكل النقدیة تجاوزت قدرة وطموح هذه المؤسسات، 
وأدخلت الدول األعضاء في دوامة األزمات بدءا باألزمة المالیة العالمیة 

تأثیراتها و  والالجئین كما أن أزمة المهاجرین. ووصوال ألزمة الیونان
تستدعي البحث عن  ءالمحتملة على النمو االقتصادي للدول األعضا

  . حلول

  :مما سبق یمكننا طرح السؤال التالي

كیف تعامل اإلتحاد األوروبي مع تحدیات األزمات الجدیدة التي 
  ؟  تهدد بقاءه
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  :خطة  البحث

  :یلي تتم اإلجابة عن السؤال المطروح عبر محورین كما 

 أهم التحدیات التي تواجه االتحاد األوروبي،  
 زمات من قبل مؤسسات اإلتحادكیفیة معالجة هذه األ. 

 أهم التحدیات التي تواجه االتحاد األوروبي: المحور األول

االتحاد األوروبي الذي نراه الیوم هو ثمرة انطلقت أكثر من نصف 
حیث كانت " الجماعة األوروبیة للفحم و الصلب"قرن من الزمن، بإنشاء 

وقد كان قبل . لوقتفي ذلك ا1هاتان الصناعتان شریان الحیاة االقتصادیة
تبلور في أذهان مفكرین وحكماء وفالسفة وفقهاء 2كل شيء مشروع فكري

ومصلحین قبل أن یتحول إلى مشروع حقیقي تسهم في بنائه مؤسسات 
قویة بدعم الدول والحكومات وقطاع كبیر من النخب السیاسیة 

أمسى االتحاد األوروبي الیوم . واالقتصادیة في مختلف دول أوروبا
، أین تكون السیاسات االقتصادیة 3دولة 29ظمة دولیة قویة تضم من

المالیة والنقدیة الصادرة منه لها أولویة التطبیق عن السیاسات المحلیة 
األمر الذي عزز من صرامة تطبیق المعاهدة . للدول األعضاء

. واالتفاقیات المنبثة عنها وتوحید األسواق واندماجها كلیا كسوق واحدة
شارة إلى أن االتفاقات األوروبیة لم تأت بسهولة وسالسة، بل وتجدر اال

كان نتیجة مناقشات حادة واختالفات جوهریة بین الدول األعضاء والتي 
                                                             

خالدغریب علي، الطبعة : ، تراالتحاد األوروبي مقدمة قصیرة جدا: جون بیندر، سایمون أشروود 1
  .11، ص 2015األولى، دار هنداوي، جمهوریة مصر العربیة، 

ولى، األكادمیون للنشر ، الطبعة األاالتحاد األوروبي كظاهرة إقلیمیة متمیزة: مخلد عبید المبیضین 2
  .25، ص 2012والتوزیع، األردن، 

   consulté le 10/04/2017 www.europa.eu :الموقع الرسمي لالتحاد األوروبي 3
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وفي الوقت الذي أصبح فیه . لم تكن عائقا أمام تقدم مسیرة االندماج
االتحاد األوروبي رمزا للتكامل اإلقلیمي، برزت تحدیات جدیدة أزمت 

وروبي واضطرت الدول االعضاء إلعادة النظر في السیاسات الوضع األ
  . واالتفاقات السابقة ومحاولة الخروج من األزمات الجدیدة بأقل األضرار

عملت المملكة المتحدة جاهدة على االنضمام للتكتل اإلقلیمي 
جوان  23ویوم . 1973الذي یتبلور على حدودها، و كان لها ذلك سنة 

بنسبة ، ن بأغلبیة للخروج من اإلتحاد األوروبيصوت البریطانیو  2016
من سیطرة دول منطقة  ویرجع ذلك لتخوفهم. %72.2 1مشاركة بلغت

على مجریات اتخاذ القرار في االتحاد األوروبي، وظاهرة  19رو الـ و األ
الهجرة التي تشكل عبئا مادیا على الخدمات العامة كالتعلیم والصحة 

   .سترلیني سنویاملیار جنیه ا 3.67وتقدر بـ 

ا أما ألمانیا صاحبة أقوى اقتصاد في االتحاد فیؤكد الخبراء أنه
تتحمل خسائر جراء ارتباط اقتصادها باقتصادیات دول ال تحقق نمو 

عن ذلك المحقق في ظل  أكبراً  وأن اقتصادها كان لیحقق نمواً . كاف
  .اإلتحاد النقدي

التي و نقدیة األوروبیة الیونان أكبر الدول المتضررة بالسیاسة الأما 
بنسبة  "ال"ب أسفرت عن تأزم الوضع المالي الیوناني فقد تم التصویت

على مشروع تبني اإلصالحات المقترحة من   ℅ 90مشاركة تقدر ب 
  ℅ 61رفض الیونانیین بنسبة  فقد.  طرف االتحاد وهي إجراءات تقشفیة

  . البرنامج األوروبي

  
                                                             

1 www.touteleurope.eu article publié le 24/06/206 consulté le 08/04/2017. 
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م الوضع داخل االتحاد األوروبي كل المعطیات السابقة تنبئ بتأز 
  .وفیما یلي عرض مفصل ألهم التحدیات التي تواجهه

  األزمة المالیة العالمیة وأزمة الدیون الیونانیة: أوال 

. في اقتصاد معولم ترتبط االقتصادیات الوطنیة ببعضها البعض    
. وینجر عن ذلك انتقال األزمات من اقتصاد إلى آخر في ساعات قلیلة

ما حدث بالفعل في األزمة المالیة العالمیة األخیرة،  التي أصابت هذا 
الوالیات المتحدة األمریكیة والتي عرفت بأزمة الرهن العقاري أین أفلست 

  . بنوك أمریكیة مهمة وسرعان ما انتقلت األزمة إلى البنوك األوروبیة

دأت أزمة بدأت األزمة المالیة في الوالیات المتحدة األمریكیة عندما ب    
والتي تمثلت في عدم قدرة المواطنین األمریكیین على  يالرهن العقار 

فقد أدى التوسع في منح . المؤسسات المالیةللبنوك و  دیونهم سداد
القروض العقاریة عالیة المخاطر أو ما تسمى بالقروض العقاریة من 

 تمنح للمواطنین لشراء عقار أو مسكن دون 1الدرجة الثانیة؛ وهي قروض
ضمانات مسبقة أو كشف الدخل، وتحویل هذه القروض إلى مجموعة 
سندات مرهونة بالعقار ویتم تداولها في األسواق المالیة المحلیة أو 

وبارتفاع اسعار العقار وأسعار البترول وعجز المدیونین عن  .األجنبیة
السداد، تعرض السوق األمریكي إلى ضغوط تضخمیة كبیرة وانجر عنه 

وهو من أكبر مصارف وول ستریت تلته " لیمان براذرز" إفالس مصرف
ومع اإلعالن عن إفالس تلك البنوك، . مصارف أخرى أمریكیة وأوروبیة

                                                             
، الملتقى العلمي الدولي حول ، الجذور والتداعیات2008األزمة المالیة العالمیة: ساعد مرابط 1 

األزمة المالیة واالقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، مخبر الشراكة واالستثمار في المؤسسات 
العلوم االقتصادیة والتسییر، جامعة  الصناعیة والمالیة في الفضاء األورومغاربي بالتعاون مع كلیة

  . 2009أكتوبر  20،21سطیف، یومي 
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لینتهي بانخفاض تاریخي " اثنین اسود"بدأت األسواق المالیة تعامالتها بـ
في مؤشرات األسواق العالمیة وذلك مع ترقب خطة إنقاذ القطاع 

الخزینة إلى الكونغرس وسط شكوك كثیرة حول  المصرفي التي أرسلتها
 .إمكانیات نجاح تلك الخطة

إلى األسواق  1انتقلت األزمة األمریكیة في غضون ساعات قلیلة
وروبا أسجلت البورصات الكبرى في الوالیات المتحدة و األوروبیة أین 
والذي یعد أكبر تراجع في تلك المؤشرات . %25و 20تراجعا ما بین 

وقد بلغت الخسائر في األسواق المالیة وحدها وفق . سنواتمنذ أربعة 
تریلیون دوالر فى البورصات  25بعض التقدیرات إلى أكثر من 

ثر تلك األزمة تأثرت جمیع أسواق منطقة األورو إاألمریكیة وحدها وعلى 
 .في مؤشراتها احاد ابصورة كبیرة وشهدت انخفاض

، 2010عام وبدایة 2009 عام نهایة في األوروبیة األزمة بدأت
 تزداد حدة وتكشف عن عیوب النظام المالي والنقدي األوروبي، وذلك

 وتعد األورو، منطقة من بلدان ثالث في2 الحكومي الدین تراكم حینما
تطور  حیث المنطقة، في الدیون أزمة أعلن عن من أول هي الیونان

من  3ناتالدین الحكومي في الیونان مابین سنوات الثمانینات والتسعی
من  % 98  من الناتج المحلي الخام خالل الثمانینات إلى    20%

                                                             
، أطروحة األزمات المالیة العالمیة، األسباب، اآلثار، والمعالجات: إیمان محمود عبد اللطیف  1

  .100، ص 2011دكتوراه، جامعة سانت كلیمنتس العالمیة، قسم اإلقتصاد العام، العراق، 
، مجلة الباحث ، العدد األسباب و الحلول: أزمة الدین السیادي في الیونان :بوالكور نور الدین   2

  .59، ص 13/2013
3 Christos Triantafillon : cirse de la dette et programmes d’austérité en 
Grèce, impacts de l’ajustement pour les travailleurs, Bruxelles, 28 février 
2012.   
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الناتج المحلي الخام خالل تسعینات القرن الماضي، واسمر في هذه 
الشكل الموالي یوضح تطور نسبة الدین . 2008المستویات إلى غایة 

  .   الحكومي إلى اجمالي الناتج المحلي الخام خالل السنوات األخیرة

 

ر الشكل السابق مدى تأزم الدین العمومي الیوناني الذي یظه
أسباب األزمة في تعود . تضاعف مرتین في غضون ثالث سنوات

في المجمل إلى الهیكلة الرأسمالیة لالتحاد األوروبي وتناقضات الیونان 
منطقة األورو واعتماد سیاسة مالیة موحدة لدول مختلفة من ناحیة 

عن القدرة المحدودة لألسواق المالیة  الهیكلة االقتصادیة، فضال
تبین أن سبب تأزم ، 1في دراسة قامت بها الواشنطن بوستو .  المشتركة

  :إلى سببین رئیسیین الوضع الیوناني یعود

                                                             
1 www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2015/07/05/as-greece-votes-
heres-everything-you-need-to-know-about-the-nations-crisis/, consulté le 
26/03/2016. 
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  الضرائب غیر المحصلة، حیث كانت الیونان البلد األوروبي األكثر
ول كافة الد بین تسجیال للتهرب الضریبي والتجارة غیر الشرعیة من

  ؛األعضاء األخرى
 أزمة البطالة التي تعتبر األسوء وتتفاقم بشكل خاص بین الشباب.  

تخبطت أوروبا بعد األزمة المالیة العالمیة في أزمة الدیون 
ودعم البنوك 1السیادیة والتي كانت نتیجة االنفاق الحكومي الكبیر 

 الخاصة حیث تسبب ذلك في عجز المیزانیات العمومیة ألغلب الدول
األعضاء في االتحاد األوروبي وتراكم الدیون العمومیة وارتفاع معدل 

غیر أن تأثر الدول األعضاء بهذه األزمات لم یكن بنفس .  الفائدة
المستوى، فقد أظهر النظام المالي األوروبي بعد األزمة المالیة و أزمة 

ت عن الوزن المهیمن أللمانیا على الساحة األوروبیة، فقد خرج 2األورو
  .بأقل خسائر من جاراتها األوروبیة في منطقة األورو

 الجئین و تأثیراتها اإلقتصادیةأزمة ال: ثانیا

التي عرفها الشرق األوسط  المروعة والحروب الدامیة بعد األحداث
خاصة العراق وسوریا، اجتاحت أوروبا موجة مهاجرین، فروا من الحرب 

وكانت بدایة مسیرتهم من . ةونجو بأرواحهم الجئین لدول أوروبا الغربی
فقد سجلت المفوضیة . تركیا إلى الیونان ودول أوروبا الشرقیة كسلوفینیا

طلب لجوء للدول  216300باألمم المتحدة 3السامیة لشؤون الالجئین
                                                             

األزمة المالیة في منطقة األورو، أسباب نشوبها : أوكیل نسیمة، بوكساني رشید، مصیبح أحمد 1
  .12، ص 2013ربیع /شتاء 21،22بحوث اقتصادیة عربیة، العددان  وانتشارها،

2 Compte-rendu des 8e entretiens europeens d’enghien sur le theme’l’union 
europeenne, probleme ou solution ? organises par l’iris et La ville d’enghien-
les-bains le samedi 6 fevrier 2016. 
3 www.bbc.com, consulté le 27/03/2016. 
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األعضاء في االتحاد األوروبي وكانت الدول الخمس األولى في طلبات 
وتذكر . ، المملكة المتحدةاللجوء هي ألمانیا، فرنسا، السوید، إیطالیا

تشهد أوروبا ارتفاعا حادا في عدد  2013المفوضیة أنه منذ عام 
شهر السبع ففي األ .الالجئین والمهاجرین الذین یعبرون البحر المتوسط

 .  شخص إلى إیطالیا 87000وصل أكثر من  2013لعام األولى 

كل مهاجرین والالجئین عدة مشاكبیرة من الأعداد نزوح تسبب یو 
 :1للمجتمعات المستقبلة أهمها

  زیادة عدد العمال، ما یؤدي إلى اشتداد حدة المنافسة على فرص
، وخاصة في الوظائف رالعمل، فضًال عن الضغط نحو خفض األجو 

  ؛ذات اإلنتاجیة والدخل المنخفضین
  ارتفاع الطلب في األسواق، ما یشكل ضغوطًا لرفع أسعار السلع

  ؛االستهالكیة
 الحصول على الخدمات العامة وتراجع جودتها،  انخفاض فرص

  ؛ومنها المــرافــق والبنیة التحتیة والرعایة الصحیة والتعلیم
  زیادة انتشار عمل األطفال في صفوف الالجئین والمجتمعات المحلیة

  ؛المضیفة، بما في ذلك أسوأ أشكاله
 ازدیاد حدة التوترات االجتماعیة وانخفاض التماسك االجتماعي بین 

 .الالجئین وسكان المجتمعات المحلیة المضیفة

لظاهرة  القتصاديتجدر اإلشارة إلى البعد اوفي هذا السیاق، 
                                                             

1www.ilo.org/beirut/areasofwork/syrian-refugee-crisis/lang--ar/index.htm, 
consulté le 27/03/2016. 
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فبعد نهایة الحرب الباردة، تغیر مفهوم األمن، . الشرعیة1الهجرة غیر 
واتسع لیضم معان جدیدة تختلف عن معناه العسكري التقلیدي، إلى معناه 

اعات غیر عسكریة، سیاسیة، اقتصادیة، اإلنساني الشامل الذي یضم قط
 وأصبحت الهجرة من بین المسائل التي تشكل تهدیدا أمنیا. بیئیة

نما على الثالثیة  واقتصادیا لیس فقط على أمن الدولة المهاجر إلیها وإ
داریة /مجتمع/فرد دولة حیث تحدث انعكاسات اقتصادیة ومالیة وإ

ئین والمهاجرین إلى زیادة فقد یسبب توافد عدد كبیر من الالج .وصحیة
و تقریر لمنظمة  .، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات2عرض العمل

ألف  120فإن ألمانیا قد قامت باستیعاب 3التعاون و التنمیة االقتصادیة 
، وهو توجه ألماني نحو دعم الید العاملة في 2015الجئ خالل سنة 

ن مشاركتهم الصافیة في االقتصاد األلماني، وینتج عن استیعاب الالجئی
النفقات العمومیة من جهة، و مشاركتهم الضعیفة في الضریبة الصافیة 
والتي تعد االیرادات العمومیة التي تحقق التوازن مع نفقات الخزینة في 

حول تأثیر أزمة الالجئین على  4وفي دراسة بلجیكیة  .المیزانیة العمومیة
مة زیادة عرض العمل لم االقتصاد الكلي البلجیكي كشفت عن أن صد

تؤثر على التوازنات الكلیة أو على الدخل الفردي واألسعار على 
المستوى الجزئي، حیث أن استقبال الالجئین قد یسبب زیادة في الطلب 

ا اضافیا متعلقا بهذه الكلي والذي یمكن للقطاع الخاص أن یمول استهالك
                                                             

، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة اشكالیة الهجرة واألمن في غرب المتوسط: رقیة العاقل 1
  .183، ص 2008واالعالم، جامعة الجزائر، 

2 Frédéric Docquier, Joel Machado : Crise des réfugiés, quelques 
clarifications s’imposent, revus économiques numéro 119, octobre 2015, 
p02.  
3 Anthony Edo : Migrations et mouvements de réfugiés, état des lieux et 
conséquences économiques, centre de recherche et expertise sur l’économie 
mondiale CEPII, 2016.  
4 K Burggraeve, C Piton : les conséquence économiques de l’afflux de 
réfugiés en Belgique, BNB Revue économique, Juin 2016, p 57. 
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  .بالتالي احتوائه على المدى القصیرالزیادة، و 
الواقع إن تفاقم المسائل العالقة التي تستدعي اإلسراع في  في

اتخاذ االجراءات لحلها وضع مؤسسات اإلتحاد ومؤیدي الوحدة األوروبیة 
فرغم األزمات المالیة والنقدیة التي الزالت لم تحل . في مأزق النهایة له

جذریا، وأزمة المهاجرین والالجئین وما ینجر عنهما من تهدیدات 
جاء انسحاب بریطانیا لینضم لقائمة المسائل ضغوط اقتصادیة، و   أمنیة

إذ تم ایداع رسالة . العالقة أمام البرلمان األوروبي والمفوضیة األوروبیة
مارس الجاري أمام البرلمان األوروبي  29االنسحاب بشكل رسمي یوم 

الذي أعلن أن االتفاق الجدید سیتم التحضیر له ومناقشته في غضون 
أما عن باقي التحدیات، فسنبرز فیما یلي أهم . اآلن عامین من

  .اإلجراءات المتخذة لمواجهتها
  معالجة األزمات من قبل مؤسسات االتحاد: المحور الثاني 

بعد إلقاء الضوء على أهم التحدیات التي تواجه االتحاد األوروبي، 
نتطرق إلى أهم . خاصة أزمة الدین الیونانیة والتهدیدات األمنیة

عالجات والحلول المقترحة من قبل مؤسسات االتحاد األوروبي لتجاوز الم
  . األزمات

  إجراءات الخروج من األزمة المالیة العالمیة: أوال

على غرار الوالیات المتحدة، قام البنك المركزي األوروبي بالتدخل 
بواسطة اجراءات تمثل أهمها في إعادة  2007منذ بدایة األزمة سنة 

ملیار أورو، وتمدید آجال 1 1000ابین البنوك بحوالي تمویل السوق م
السداد للدیون، توسیع قائمة الضمانات وتخفیض ولعدة مرات سعر 

                                                             
1 Benoit Cœuré : l’Europe face à la crise économique et financière, centre 
d’excellence Jean Monnet Rennes, France, 2009. 
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تم اقتراحه من  2008كما تم اعداد مخطط توسعي سنة . الفائدة العام
من  %1.5ملیار أورو أي ما یعادل  200الدول األعضاء بمبلغ حوالي 
د األوروبي، إضافة إلى اتخاذ اجراءات الناتج المحلي الخام لالتحا

و أخیرا دعم البنوك والمؤسسات المالیة وحمایتها . سریعة، مؤقتة ومحددة
  . من خطر اإلفالس

  اإلجراءات المتخذة النقاد الیونان:  ثانیا

 إلى 2010 یونیو 23 في رسمیا طلبا الیونانیة الحكومة قدمت
 10 قبل علیها اتفق التي ليالما اإلنقاذ خطة بتفعیلو األور  منطقة دول
 االتحاد دول من 1قروضا الخطة وتتضمن. األوروبیة المفوضیة مع أیام

 الحكومة تحتاجها أورو ملیار 45 بقیمةد الدولي النق وصندوق األوروبي
 لتسدید الیونان حاجة إلى إضافة السنة خالل المالیة للنفقات الیونانیة

  . 2010ماي  شهر نهایة مع سدادها أجل یحل لسندات أورو ملیار 16
 الدولي النقد صندوق إلى إضافة األوروبي االتحاد دول جمیع ووافقت

 أورو ملیار 110 بمجموع المالیة القروض من ةلسلس الیونان منح على
ملیار  80 منها. 2013-2010  الفترة خالل سنوات ثالث مدى على
 30 الدولي النقد صندوق قدم فیما األوروبي االتحاد من دول مقدمة أورو

 الحزمة 2012 فبرایر 21في األورو منطقة دول وأقرت .ملیار أورو
 لها خصصت إجراءات جملة وتضمنت الحزمة الیونان، إلنقاذ الثانیة
  .أورو ملیار 130

رغم التردد األلماني بشأن دعم الدین الیوناني، إال أن االتحاد 
ت تتمثل بسلسلة من ة طویلة من اإلصالحالاألوروبي وضع للیونان سلس

                                                             
    .61بوالكور نور الدین ، مرجع سبق ذكره، ص   1
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 :1األولویات تتلخص في

 ؛البدء بالمعاییر الموجهة الستقرار المیزانیة الیونانیة  
  ادخال النقود لصنادیق الدولة، بمراجعة الضرائب ومحاربة التهرب

  ؛الضریبي واألعمال غیر الشرعیة
  خوصصة وتحریر قطاع الطاقة والخدمات، والتسریع في إجراءات

مة والمطارات المحلیة وتوجیه الفوائد المترتبة على تحریر الموانئ الها
  ن؛عملیات الخوصصة لتغطیة الدیو 

 ؛اعادة بناء استقرار الیونان الذي یبقى بعید المنال  
 وضع ادارة حدیثة. 

  لمواجهة أزمة الالجئین وتنظیم الهجرةاالجراءات المتخذة : ثانیا

انونیة وغیر اقترحت المفوضیة األوروبیة العدید من التعدیالت الق
، و من بین تلك السیاسات اعادة تنظیم 2القانونیة لعالج أزمة الالجئین

استقبال الالجئین بین دول االتحاد وتعزیز أمن الحدود، فضال عن تمویل 
مخطط المساعدات األوروبیة الموجهة لمخیمات اللجوء وأخیرا عقد 

عیة عبر للحد من الهجرة غیر الشر  2016اتفاقیة مع تركیا في مارس 
 .حدودها إلى دول أوروبا

 أهم السیاسات المشتركةوفي هذا السیاق البد من اإلشارة إلى 
االتفاق على سیاسات أمنیة وهي  3لتنظیم الهجرة لالتحاد األوروبي

                                                             
1 www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27742.html, consulté le 
27/03/2016.  
2 OCDE, organisation de coopération et de développement économique : 
étude économique de l’OCDE ; Union Européenne, Juin 2016, p 25. 

، مذكرة ماجستیر، السیاسة األمنیة األوروبیة في مواجهة الهجرة غیر الشرعیة: خدیجة بتقة   3
  .86 85، ص ص 2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
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من قبل  1995مشتركة ضمن نظام شنغن والذي دخل حیز التنفیذ عام 
ا وألمانیا ونص على وفرنس) هولندا، بلجیكا، ولكسومبرغ(البینیلوكس  دول

تم  1990إزالة الحدود بین الدول الموقعة بشكل تدریجي، وفي جوان 
بلدا یتبع نظام شنغن،  26االتفاق على نظام مكمل وأصبح عدد الدول 

  :ونصت االتفاقیة على

 ؛إلغاء التفتیش على هویات األشخاص على الحدود الداخلیة  
 شخاص الذین وضع مجموعة مشتركة من القواعد تنطبق على األ

  ؛یعبرون الحدود الخارجیة للدول األعضاء في االتفاقیة
  توحید شروط الدخول والقواعد المتعلقة بتأشیرات اإلقامة قصیرة

  ؛المدى
 ؛تعزیز التعاون بین أجهزة الشرطة والتعاون القضائي  
 ؛العمل على تكوین نظام معلومات شنغن  
 حیث حددت االتفاقیة  نظام الرقابة على الحدود الخارجیة لنظام شنغن

 . نظام للعبور عبر الحدود الخارجیة للدول األعضاء

ومن مظاهر التعاون األوروبي في مجال السیاسات الموحدة تجاه     
 2008هو میثاق وضع سنة و میثاق الهجرة األوروبي  ؛ظاهرة الهجرة

لتنظیم شروط قبول طلبات الهجرة وطرق مكافحة وترحیل المهاجرین 
 . یینغیر الشرع

وجود سیاسات مشتركة تجاه ظاهرة الهجرة بین دول  من رغمعلى 
االتحاد األوروبي، إال أن ذلك ال ینفي االختالف في السیاسات الوطنیة 

  . المتبعة وفي معاملة المهاجرین
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  خاتمة

نستطیع القول أن االتحاد األوروبي هو  ،من خالل ما سبق
ورغم التحدیات العدیدة التي . لمالمنظمة اإلقلیمیة األكثر نجاحا في العا

وذلك بسیاسات مرنة وتعزیز . واجهته منذ البدایة إال أنه استطاع تجاوزها
كما أن عملیات التفاوض . التوافق على المصالح التي تخدم جمیع الدول

وحریة الدول في قبول أو رفض أي اتفاق والعمل على إیجاد الحلول 
عادة صیاغتها، ك لها أمور ساعدت على عملیة السریعة للنقائص وإ

  .االندماج والتكامل بین الدول األوروبیة

لكن عملیة ربط اقتصادیات هشة كالیونان باقتصادیات قویة 
. كألمانیا، أسفر عن معضلة كبرى في االقتصادیات الكلیة لالتحاد
. فالشروط النقدیة لالنضمام لمنطقة األورو صعبة المنال لدولة كالیونان

سیاسیین عن الوضع المالي الحقیقي للمیزانیة الیونانیة إال أن ورغم تكتم ال
ومن الصعب . ذلك لم یدم طویال حتى أعلنته الحكومة لطلب المساعدات

الیوم التكهن بمصیر الیونان، فیما إذا كانت ستستمر باستخدام األورو، 
تباع سیاسة التقشف المقترحة من االتحاد أم أنها سوف تنسحب . وإ

  . ها الخاصة وتحاول تدارك وضعها االقتصاديلتؤسس عملت

أزمة الالجئین فإن أغلب الدراسات تشیر إلى تأثیرها وفیما یخص 
المحدود على االقتصاد األوروبي، وأنها ال تشكل خطرا حقیقیا كما یمكن 
لها أن تؤثر ایجابا على معدالت النمو االقتصادي من خالل دعم برامج 

  .قتصاد االوروبيدعم الالجئین ودمجهم في اال

صل إلى مرحلة متقدمة إن التكامل الیوم بین الدول األوروبیة ی
الوحدة المجتمعیة وتحقیق االنسجام الثقافي تتطلب التوجه نحو خلق 
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 ولیس. جتمعات متمیزة عن بعضها البعضمواالجتماعي بین شعوب و 
همال الجوانب االجتماعیة والثقافیة  قتصادياالتكامل ال البحث عن وإ

  .الحساسة

  قائمة المراجع
  :باللغة العربیة

  الكتب
 االتحاد األوروبي كظاهرة إقلیمیة متمیزة: مخلد عبید المبیضین ،

  .2012الطبعة األولى، األكادمیون للنشر والتوزیع، األردن، 
  :الدراسات العلمیةلمقاالت و االملتقیات و 

 ب، األزمات المالیة العالمیة، األسبا: إیمان محمود عبد اللطیف
، أطروحة دكتوراه، جامعة سانت كلیمنتس اآلثار، والمعالجات

  .2011العالمیة، قسم اإلقتصاد العام، العراق،
 األسباب : أزمة الدین السیادي في الیونان: بوالكور نور الدین

  .13/2013، مجلة الباحث، العدد والحلول
 السیاسة األمنیة األوروبیة في مواجهة الهجرة غیر : خدیجة بتقة

، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة لشرعیةا
  .2014بسكرة، 

 مذكرة األمن في غرب المتوسطاشكالیة الهجرة و : رقیة العاقل ،
  .2008، جامعة الجزائر ،اجستیر، كلیة العلوم السیاسیة واالعالمم
 الجذور والتداعیات2008 األزمة المالیة العالمیة: ساعد مرابط ، ،

تقى العلمي الدولي حول األزمة المالیة واالقتصادیة الدولیة المل
والحوكمة العالمیة، مخبر الشراكة واالستثمار في المؤسسات 
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